
 

 

Philips
Papírvékony antenna

Beltéri
48 dB erősítésű
HDTV/UHF

SDV5231
Papírvékony beltéri antenna

48 dB erősítésű antenna
A zajcsökkentő szűrővel és jelerősítővel rendelkező antenna a tervezésének köszönhetően 
jobb minőségű vételt biztosít digitális és analóg sugárzású műsorok esetén. Papírvékony, 
kifordítható és nyomtatható kialakításával illeszkedik otthona berendezéséhez.

Tökéletes kialakítás
• Papírvékony kialakítás

Könnyen elhelyezhető bárhová
• Könnyen felragaszható falra, ablakra vagy a TV mögé

Könnyedén belesimul otthoni környezetébe
• Állvány mellékelve
• Lehetővé teszi, hogy az antenna közel álljon a TV-hez és belesimuljon az otthoni 

berendezésekbe

Javított vétel
• Többirányú vétel

A megfelelő jelminőség érdekében
• 48 dB erősítés
• A fejlett 4G/GSM szűrővel megelőzhető a mobilok okozta interferencia



 Papírvékony kialakítás
Papírvékony kialakítás

Könnyű beállítás
Könnyen felragaszható falra, ablakra vagy a TV mögé

Állvány mellékelve
Állvány mellékelve

Lehetővé teszi az antenna felállítását
Lehetővé teszi, hogy az antenna közel álljon a TV-hez 
és belesimuljon az otthoni berendezésekbe

Többirányú vétel
Többirányú vétel

48 dB erősítés
A 48 dB-es erősítés fokozza a gyenge jelek erősségét, 
kiterjesztve a vételi tartományt, ezáltal nagyobb 
vételkörzetben, több jel vételét teszi lehetővé.

Fejlett 4G/GSM szűrő
A fejlett 4G/GSM szűrővel megelőzhető a mobilok 
okozta interferencia
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Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antennakimenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
• Antennakábel hossza: 180 cm
• Nyereség (antenna + erősítő): 48 dB
• Hangolási sávok: UHF, HDTV

Energiaellátás
• Tápellátás LED-indikátora: zöld
• Hálózati adapter: Mellékelve

Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv: Mellékelve

Méret csomagolással együtt
• EAN: 69 59033 84435 5
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

36,5 x 32 x 6 cm
• Bruttó tömeg: 0,694 kg
• Nettó tömeg: 0,439 kg

• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 0,255 kg
• Polcra helyezési mód: Fektetve

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 1,668 kg
• GTIN: 1 69 59033 84435 2
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

33,5 x 14 x 38 cm
• Nettó tömeg: 0,878 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 2
• Táratömeg: 0,79 kg

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

34 x 3,9 x 25,6 cm
• Tömeg: 0,191 kg
•

Műszaki adatok
Papírvékony antenna
Beltéri 48 dB erősítésű, HDTV/UHF
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